
ANO XIX Nº 131 - Tambaú - Abril / Maio / Junho / Julho  2016

1878-10

2706-5

CAMINHO DA FÉ
DE TAMBAÚ À APARECIDA

Redação com o tema:- Pe. Donizetti.
Trabalho atingiu o objetivo e mostrou grande interesse das 

crianças em escrever sobre o Servo de Deus.

A Associação de Fiéis do Pe. Donizetti 
realizou um Concurso de Redação que 
teve como tema o Pe. Donizetti. Também foi 
realizado um City Tour nos  pontos 
históricos de Tambaú o qual passou pela 
Igreja Santo Antonio, Santuário Nossa 
Senhora Aparecida onde está o Mausoléu 
do Pe. Donizetti,  Casa do Pe. Donizetti, 
Igreja São José, passando também pelo 
Lar São Vicente – Obra Pe. Donizetti e 
Casa da Criança. 

Os Estudantes de várias escolas de 
Tambaú puderam conhecer um pouco mais 
sobre a vida do o Servo de Deus Pe. 
Donizetti Tavares de Lima, através do 
Concurso de Redação em um trabalho 
histórico e cultural e demonstrou grande 
interesse nas crianças em conhecer mais 
sobre a história deste grande sacerdote.

A Premiação ocorreu no dia 07 de junho, 
no Centro de convenções Zélia Maria de 
Carvalho Biela – CET Pe. Donizetti.

Foram feitas aproximadamente 350 redações, 
selecionadas 22 redações e seus autores receberam 
certificados, kits e troféus. 

Membros da Diretoria da Associação de Fiéis do Pe. 
Donizetti disseram após o evento: 

José Adilson Pieruzzi:- “Essas crianças fizeram com que 
voltássemos um pouco no passado neste trabalho, a 
influência que ele conseguiu exercer em todos nós”.

Edilson Faria:-  “Que estas crianças levem um pouco da 
história do Pe. Donizetti em suas vidas. No City Tour elas 

mostraram muito interesse, faziam perguntas sobre o Pe. 
Donizetti”.

Sonia Teixeira Spiga Real:- “Foi muito importante 
ressaltar a vida do Pe. Donizetti, vimos as crianças felizes 
por serem premiadas”.

José Renaldo Nogueira de Oliveira: “O Evento foi 
maravilhoso um resgate do Pe. Donizetti com as famílias 
mui tas delas conheciam muito pouco sobre as 
maravilhas que esse sacerdote fez para todo o povo de 
Deus em nossa cidade. Trabalhar com as crianças é 
gratificante’’.

“O Processo de Beatificação do Pe. Donizetti 
está em bom andamento”, disse o Pe. Anderson.

Foi realizado o 4° Encontro de responsáveis 
pelas causas dos Santos no Rio de Janeiro, no inicio 
do mês de junho deste ano. O Pe. Anderson Godói 
de Oliveira que é o Vice Postulador da Causa de 
Beatificação do Pe. Donizetti esteve participando e 
falou sobre esse evento:- “Esse encontro aconteceu 
com nosso Postulador Dr. Paolo Vilota, só com as 
causas que ele trabalha, ele é responsável por 40 
causas que estavam lá representadas e refletimos 

com ele as novas mudanças que a Congregação 
das Causas dos Santos colocou no processo de 
beatificação ele deu novas direções. Nós temos 
um bom andamento do Processo de beatificação 
do Pe. Donizetti, na hora certa Deus nos dará a 
graça de sua beatificação. A finalidade foi a 
exposição da parte administrativa, sobre a 
adequação sobre a nova realidade”,  disse o Pe. 
Anderson.

Março  68 Peregrinos

Abril   78 Peregrinos

Maio   52 Peregrinos

Junho  45 Peregrinos

Julho   96 Peregrino
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    Festa do Pe. Donizetti reuniu grande multidão em Tambaú.
“Pe. Donizetti foi solicito com a verdade e a justiça Social”:- disse Dom Raymundo. 

A Marcha da Fé em homenagem ao 55º ano de 
falecimento do Servo de Deus Pe. Donizetti Tavares de 
Lima, no dia 19 de junho de 2016 reuniu cerca de 25 mil 
pessoas, que saiu do Santuário Nossa Senhora Aparecida 
indo até em frente a Igreja São José, onde foi celebrada 
missa campal presidida por Dom Raymundo Damasceno de 
Assis, Arcebispo de Aparecida e vários sacerdotes co 
celebraram.

A gravação com a voz do Pe. Donizetti e sua benção 
emocionou todos os presentes, em seguida, aconteceu a 

c h u v a  d e 
Rosas. 

E m  s u a 
Homilia Dom 
R a y m u n d o 
Damasceno 
de Assis falou 
sobre o Pe. 
Donizetti:- “A 
P a l a v r a  d e 
D e u s  q u e 
o r i en tou  os 
passos   do 
servo  Pe. Donizetti, que fez dele um 
sacerdote misericordioso, que santificou 
muitas pessoas através do seu ministério 
longo aqui nesta cidade. Ele disse sim ao 
projeto de Deus, se lançou no caminho da vida 
sempre com muita confiança na Divina 
Providência e na intercessão maternal de 

Nossa Senhora Aparecida que ele foi grande devoto. Muitas 
Obras corporais e espirituais ele praticou,  foi solicito com a 
verdade e a justiça social”.

No dia  12 de Junho foi celebrada missa no Santuário 
Nossa Senhora Aparecida com benção para as pessoas que 
tem Donizetti no nome e os   Membros da Associação de 
Fiéis do Pe. Donizetti trabalharam na Marcha da Fé para 
arrecadação de fundos para o Processo de Beatificação.

A Marcha da Fé do ano de  2017 será no dia 18 de Junho.

No dia 12 de Julho foi celebrado 108 anos de Ordenação 
Sacerdotal do Servo Pe. Donizetti Tavares de Lima. Nesta 
data em 1908 ele tornou-se Sacerdote pra sempre e fez com 
que todas as pessoas conhecessem mais o amor de Deus 
através de sua evangelização.

Há 108 anos – Pe. Donizetti 
era   Ordenado Sacerdote 

para sempre A d e v o ta  d o  P e . 

Donizetti M.A.G. de São 

Carlos, disse em seu 

depoimento que sofria 

de uma enfermidade no 

estômago e teria que 

passar por c i rurgia, 

quando com muita fé em 

Deus  ped iu  ao  Pe . 

Donizetti a intercessão 

para que fosse curada e 

desde o pedido passou a 

ter melhora e voltando ao 

médico realizou novos 

exames e foi constatado 

que o seu problema já 

não mais existia. Veio a 

Tambaú agradecer a 

graça alcançada.

Graça alcançada pela 
intercessão do Pe. Donizetti. 

Tambaú 
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